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W celu wydłużenia żywot-
ności budynków mieszkal-
nych wielkopłytowych
niezbędne jest prowadze-

nie kompleksowych remontów. Działa-
niom naprawczym podlegają elementy
zewnętrzne obiektów, części wspólne
poza mieszkaniami oraz lokale miesz-
kalne. Remonty mieszkań zazwyczaj
wykonywane są systematycznie, ponie-
waż problem ich przeprowadzania leży
bezpośrednio po stronie użytkowników.
Działania kompleksowe, poza wymianą
elementów instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej, centralnego ogrzewania i elek-
trycznej, obejmują m.in. wymianę posa-
dzek, okładzin ściennych, gładzi gipso-
wych na ścianach i sufitach oraz wyko-
nanie na nich nowych powłok malar-
skich. Wymieniana jest stolarka okienna
i drzwiowa. W wielu przypadkach otwo-
ry drzwiowe ulegają poszerzeniu. Do-
datkowo wykonywane są modyfikacje
w układzie funkcjonalno-użytkowym
mieszkania. W miarę możliwości dosto-
sowywany jest on do współczesnych
wymagań, w tym uwzględniających po-
trzeby osób starszych i niepełnospraw-
nych. Wprowadzane są także zmiany
w wyposażeniu technicznym pomiesz-
czeń łazienek i wydzielonych ustępów.
Stosowane są nowoczesne urządzenia
i materiały budowlane. Coraz większą
rolę odgrywa jakość przeprowadzonych
robót. Poprawnie wykonane roboty re-
montowe i modernizacyjne w mieszka-

niach w budynkach wielkopłytowych
pozwalają osiągnąć standard lokali re-
alizowanych w nowoczesnym budow-
nictwie. Typową wartość dodaną stano-
wi lokalizacja, która zwykle jest znacz-
nie bardziej atrakcyjna, niż mieszkań
w budynkach obecnie wznoszonych.

Problemy techniczne
i użytkowe
lokali mieszkalnych

Zużycie techniczne lokali mieszkal-
nych związane jest z wiekiem danego
budynku, jakością wykonawstwa i wbu-
dowanych materiałów oraz istnieniem
wad projektowych. Z kolei zużycie
funkcjonalne powiązane jest z postępu-
jącym wzrostem wymagań społecznych.
Zmianie ulegają standardy użytkowe
mieszkań. Zwiększają się potrzeby do-
tyczące powierzchni lokali, w tym po-
wierzchni poszczególnych pomiesz-
czeń. Zużycie funkcjonalne mierzone
jest m.in. możliwością wprowadzenia
zmian w układzie pomieszczeń, ich wy-
kończenia i wyposażenia. Po kilkudzie-
sięcioletniej eksploatacji, budynki z wiel-
kiej płyty uległy obu typom zużycia [3].
Znajdujące się w nich mieszkania zesta-
rzały się w różnym stopniu i w różny
sposób. W celu skutecznego przeciw-
działania tym zjawiskom konieczne jest
systematyczne przywracanie należyte-
go stanu lokali mieszkalnych oraz wpro-
wadzanie możliwych zmian funkcjo-
nalnych. Niezbędne jest dostosowanie
obiektów do współczesnych wymagań
norm oraz społecznych [9]. Trzeba pa-
miętać, że na trwałość obiektu rzutuje

nie tylko pierwotna jakość wykonania,
ale też sposób jego eksploatacji [4],
w tym właściwe utrzymanie mieszkań.

Do najbardziej charakterystycznych
problemów występujących w mieszka-
niach w budynkach wielkopłytowych
należą:

● zbyt mała powierzchnia pomieszczeń;
● niewielka szerokość otworów

drzwiowych;
● mała izolacyjność akustyczna;
● nieefektywna wentylacja.
Niedogodności związane z małą po-

wierzchnią pomieszczeń stanowią cechę
charakterystyczną wszystkich mieszkań
z wielkiej płyty. Poprawa ich właściwo-
ści użytkowych może nastąpić np. przez
wyburzenie ściany działowej i połącze-
nie dwóch sąsiednich pomieszczeń. Wy-
stępują przypadki adaptacji na cele miesz-
kaniowe pomieszczeń dawniej wykorzy-
stywanych jako gospodarcze lub technicz-
ne, np. wykorzystywane są pomieszcze-
nia bezpośrednio przyległe do mieszkań,
a służące wcześniej jako zsypy śmiecio-
we. Podobne działania dotyczą wspól-
nych korytarzy zewnętrznych, z których
wydzielana zostaje dodatkowa prze-
strzeń mieszkalna. Działania takie często
wiążą się z koniecznością wykonania
otworów w ścianach pomiędzy miesz-
kaniem a adaptowanym pomieszcze-
niem. Ingerencja w konstrukcję budyn-
ku powinna nastąpić tylko i wyłącznie
w porozumieniu z administracją i za jej
zgodą oraz na podstawie wykonanej do-
kumentacji projektowej, uwzględniają-
cej oddziaływanie nowego otworu na
ustrój nośny budynku [2]. Niestety
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w praktyce zdarzają się przypadki samo-
wolnego prowadzenia robót moderniza-
cyjnych, co może doprowadzić do za-
grożenia bezpieczeństwa konstrukcji.

Szerokość drzwi zwykle nie spełnia
współczesnych wymagań [7]. Poruszanie
się na wózkach inwalidzkich narzuca ko-
nieczność zapewnienia szerokości światła
otworu drzwiowego, minimum 90 cm.
Dodatkowo należy wziąć pod uwagę
możliwość wykonania pełnego obrotu
wózka. Jest to szczególnie trudne do uzy-
skania w niewielkich przedpokojach,
kuchniach i pomieszczeniach sanitar-
nych. Niestety w wielu przypadkach wy-
magania te nie są możliwe do spełnienia.
Wąskie drzwi stanowią także trudną
do pokonania przeszkodę w czasie trans-
portu wielkogabarytowych elementów
wyposażenia, w tym mebli. Poszerzenie
otworów wiąże się z demontażem istnie-
jących systemowych ościeżnic metalo-
wych oraz kuciem w ścianach. Powięk-
szanie otworów w ścianach działowych
nie jest zbyt skomplikowane, lecz już ina-
czej wygląda to w przypadku ścian kon-
strukcyjnych. Najczęściej problem ten
pojawia się przy wymianie drzwi wej-
ściowych do mieszkań, ponieważ w pły-
cie ściennej wokół otworu zlokalizowane
są pręty zbrojeniowe. Wiąże się to z ko-
niecznością ich usunięcia, co powoduje
osłabienie ustroju ściany. Niestety zwykle
poza wycięciem zbrojenia nie prowadzi
się żadnych działań wzmacniających.

Kolejnym problemem jest niewystar-
czająca izolacyjność akustyczna prze-
gród pionowych i poziomych. Hałas po-
chodzący z zewnątrz budynku, z sąsied-
nich lokali, klatek schodowych, od in-
stalacji wodno-kanalizacyjnych, a także
od urządzeń dźwigowych znajdujących
się w pobliżu pogarsza komfort użytko-
wy mieszkania. Zdarza się, że maszy-
nownie dźwigów zlokalizowane są bez-
pośrednio za ścianą pomieszczeń miesz-
kalnych. Wówczas problem hałasu jest
trudny do wyeliminowania.

Kolejną cechą charakterystyczną
mieszkań w budynkach wielkopłyto-
wych jest występowanie różnicy po-
ziomów pomiędzy łazienką czy w.c.
a przedpokojem (fotografia 1). Zjawi-
sko to związane jest z wykonaniem po-
mieszczeń sanitarnych w postaci nieza-
leżnych od konstrukcji budynku prefa-
brykatów przestrzennych, tworzących

zamkniętą kabinę sanitarną, zawierają-
cą ściany oraz własne dno i przekrytą
płytą wierzchnią. W związku z tym, że
całość została posadowiona na stropie
przez podkładki wyrównawcze, poziom
posadzki łazienki lub w.c. znacznie róż-
ni się od poziomu posadzki przyległego
przedpokoju.

Istniejący system wentylacyjny bazu-
je na grawitacyjnym obiegu powietrza.
Taka naturalna wentylacja ma wiele wad,
wśród których główną jest niewielka wy-
dajność, szczególnie w okresie letnim
oraz duże straty ciepła w okresie zimo-
wym. Z założenia wymiana powietrza
w pomieszczeniach mieszkania miała być
wspomagana przez jego przepływ przez
nieszczelności w tradycyjnej drewnianej
stolarce okiennej. Po wymianie starych
okien na nowe szczelne, pojawiły się pro-
blemy z jakością powietrza w mieszka-
niach – stwierdzono charakterystyczny
zaduch, a w niektórych nawet grzyby ple-
śniowe. Istnienie wspólnych kanałów
wentylacyjnych powoduje dodatkowe
uciążliwości z przenikaniem zapachów.

W wielu mieszkaniach wciąż eks-
ploatowane są stare aluminiowe prze-
wody elektryczne, a także stalowe in-
stalacje wodociągowe i centralnego
ogrzewania niespełniające standar-
dów bezpieczeństwa. Stan techniczny
pionów kanalizacyjnych nie wykazuje
większego zużycia, więc zwykle wy-
mieniane są tylko podejścia kanaliza-
cyjne do urządzeń sanitarnych. Koszty
naprawy lub wymiany elementów insta-
lacji znajdujących się poza pionami
w mieszkaniu ponoszą na ogół sami
mieszkańcy. Zachowanie właściwego sta-
nu technicznego instalacji wewnętrznych
zależy zatem od świadomości i możliwo-
ści finansowych użytkowników.

Oddzielny problem remontowy doty-
czy balkonów i loggii. Do widocznych
uszkodzeń należą najczęściej zniszczone
powłoki malarskie, spękania oraz ubytki
warstw posadzkowych i podposadzko-
wych, zawilgocenie płyt podestowych,
zarysowania, pęknięcia i ubytki betonu
w elementach konstrukcyjnych, a także
korozja elementów stalowych balustrad
i elementów ich mocowania [1, 8].

Roboty remontowe
Roboty remontowe w mieszkaniach

w budynkach z wielkiej płyty mogą
przebiegać w kilku etapach, wśród któ-
rych wyróżnia się dwa główne w posta-
ci robót rozbiórkowych oraz wykończe-
niowych. Prace mogą być wykonywane
fragmentarycznie, w zależności od bie-
żących potrzeb, możliwości organizacyj-
nych i finansowych, lub kompleksowo,
obejmując całą powierzchnię mieszka-
nia. W pełnym zakresie robót rozbiórko-
wych znajdą się następujące prace bu-
dowlane i instalacyjne:

■ demontaż skrzydeł drzwiowych
i wykucie istniejących stalowych oścież-
nic drzwiowych;

■ demontaż stolarki okiennej wraz z pa-
rapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi;

■ demontaż grzejników oraz instala-
cji centralnego ogrzewania;

■ demontaż umywalek, zlewozmy-
waków i misek ustępowych;

■ demontaż wanien i brodzików na-
tryskowych;

■ demontaż elementów instalacji
elektrycznej;

■ demontaż przewodów instalacji
wodociągowej;

■ demontaż podejść kanalizacyjnych;
■ zerwanie starych tapet i demontaż

boazerii;
■ skucie starych gładzi gipsowych ze

ścian i sufitów;
■ demontaż posadzek, listew przypo-

dłogowych i cokołów;
■ demontaż hydroizolacji podposadz-

kowej w pomieszczeniu łazienki i w.c.;
■ demontaż obudów pionów instala-

cyjnych;
■ częściowe lub całkowite rozebranie

ścian działowych.
Po wykonaniu robót rozbiórko-

wych należy przystąpić do ułożenia
nowych warstw na stropach, ścianach
i sufitach. Występujące nierówności
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Fot. 1. Charakterystyczna różnica pozio-
mów pomiędzy pomieszczeniami łazienki
i przedpokoju
Photo 1. Characteristic difference in levels
between the bathroom and the hall



i krzywizny podłogi można zniwelować,
wykonując warstwę samopoziomującą.
W przypadku wymiany istniejącej izo-
lacji akustycznej na nową o większej
grubości, należy zachować prawidłowy
układ warstw, uwzględniając odpowied-
nią grubość podkładu pod posadzką.
Działania takie wiążą się jednak z pod-
niesieniem poziomu nowej posadzki,
dlatego najlepiej, gdy prowadzone są
konsekwentnie w pozostałych pomiesz-
czeniach, tak aby uniknąć kłopotliwej
różnicy poziomów. Rozwiązanie mate-
riałowe posadzki powinno odpowiadać
przeznaczeniu danego pomieszczenia.

Poprawa właściwości izolacyjnych
stropów możliwa jest m.in. przez wyko-
nanie sufitu podwieszanego. Dodatkowo
można ograniczyć przenikanie dźwięków
pochodzących spoza budynku, montując
stolarkę okienną oraz drzwi wejściowe
pojedyncze lub podwójne o dobrej izola-
cyjności akustycznej. Poza tym stosowa-
ne są rolety zewnętrzne pełniące, poza
ochroną przed hałasem, funkcję ochrony
przed włamaniem oraz zabezpieczające
okna przed działaniem silnego wiatru.

W celu ochrony przed hałasem, po-
wstającym w pomieszczeniach bezpo-
średnio znajdujących się za ścianą miesz-
kania, możliwe jest wykonanie dodat-
kowych osłon tłumiących przenikanie
dźwięków w postaci np. konstrukcji na
bazie lekkiego szkieletu z profili stalo-
wych z izolacją z wełny mineralnej i po-
szyciem z płyt gipsowo-kartonowych.
Takie rozwiązanie ma jednak istotną wa-
dę, gdyż wpływa na zmniejszenie po-
wierzchni użytkowej pomieszczenia.

Przed wykonaniem nowych gładzi gip-
sowych na ścianach i sufitach należy za-
bezpieczyć miejsca łączenia płyt, w któ-
rych występują zarysowania i spękania
typowe dla tej technologii budownictwa.
W miejscach przejść w przedpokojach
bardzo często występują elementy ścien-
ne z otworem bez drzwi. Widoczne są
ościeża wykonane pod skosem pojedyn-
czym lub podwójnym. Skosy te stanowią
cechę charakterystyczną elementów pre-
fabrykowanych i wynikają ze specyfiki
produkcji elementów, gdyż ułatwiały roz-
formowanie elementów. Ten sam pro-
blem dotyczy otworów okiennych. Wy-
kończenie ościeży i uzyskanie kąta pro-
stego odbywa się najczęściej przez odpo-
wiednie nałożenie gładzi gipsowej.

Nowe ściany działowe wykonywane
są standardowo z płyt g-k na ruszcie me-
talowym, rzadziej drewnianym, względ-
nie murowane z elementów z betonu ko-
mórkowego. To ostatnie rozwiązanie
wymaga wykonania wyprawy tynkar-
skiej i gładzi gipsowej lub bezpośrednio
samej gładzi gipsowej. Modyfikacjom
podlegają także zabudowy pionów in-
stalacyjnych, pierwotnie wykonane
z elementów drewnianych i drewnopo-
chodnych.

Specyficzny problem stanowi remont
łazienki oraz w.c., w których przewo-
dy wodociągowe oraz podejścia kanali-
zacyjne standardowo poprowadzone zo-
stały na wierzchu ścian. Ukrycie tych
elementów jest niewykonalne ze wzglę-
du na niewielką grubość ścian kabiny
łazienkowej. Kucie bruzd prowadzi do
całkowitego przebicia ściany, co w przy-
padku długich poziomych odcinków
może doprowadzić do zniszczenia pre-
fabrykatu. Możliwe jest więc poprowa-
dzenie nowych rur na wierzchu ścian
i ukrycie przewodów przez wykonanie
odpowiedniej zabudowy. Po zdemonto-
waniu starej hydroizolacji z papy ułożo-
nej w warstwie podposadzkowej należy
wykonać nową, obejmującą swym za-
sięgiem także ściany na całej powierzch-
ni lub tylko w rejonie bezpośrednie-
go oddziaływania wilgoci. Wykonanie
okładzin ściennych w kabinach sanitar-
nych jest utrudnione tam, gdzie wystę-
pują skosy w narożach wewnętrznych
(fotografia 2). Uzyskanie kąta prostego
w narożach ścian jest możliwe np. przez
obłożenie wnętrza kabiny płytami g-k.

W przypadkach, w których w zakres
remontu nie wchodzi wykucie ze ścian
starych ościeżnic metalowych, bardzo
często prowadzone są działania oszczęd-
nościowe, ograniczone tylko do wymia-
ny skrzydeł drzwiowych. Stosowane są
także tzw. ościeżnice renowacyjne, na-
kładane bezpośrednio na stare obramo-
wania. W przypadku prowadzenia dzia-
łań kompleksowych, polegających na
całkowitym usunięciu starych drzwi
w ścianach nośnych, należy uwzględnić
wykonanie wzmocnienia ściany w rejo-
nie poszerzanego otworu drzwiowego.

Poprawę skuteczności wentylacji
można uzyskać przez wydłużenie prze-
wodów wentylacyjnych ponad dach,
montaż nasad wspomagających ciąg ko-

minowy, a także montaż nawiewników
w oknach.

Stare aluminiowe przewody elek-
tryczne podlegają wymianie na miedzia-
ne. Instalacje wodociągowe oraz central-
nego ogrzewania na bazie rur stalowych
wymienia się odpowiednio na tworzy-
wowe oraz miedziane, a termomoderni-
zacja obiektów umożliwia stosowanie
grzejników o mniejszej mocy.

Kompleksowy remont loggii i bal-
konów powinien obejmować wymianę
wszystkich warstw znajdujących się
na płycie stropowej, a także balustrad,
których wysokość w wielu przypadkach
nie spełnia obowiązujących przepisów.
Występują także przypadki, gdy nie za-
wsze jest możliwe przeprowadzenie ro-
bót remontowych, przywracających
właściwości konstrukcyjne elementów.
W skrajnych przypadkach dochodzi do
ich rozbiórki [3]. Odtworzenie loggii
lub balkonów jest możliwe przy wyko-
rzystaniu konstrukcji podwieszanej lub
dostawionej do budynku. Ma to istotną
zaletę, ponieważ następuje eliminacja
liniowych mostków termicznych i poja-
wia się szansa na zwiększenie po-
wierzchni użytkowej. Wszelkie roboty
remontowe i modernizacyjne należy
prowadzić zgodnie z wytycznymi tech-
nicznymi zawartymi m.in. w [2, 5, 6, 8].

Podsumowanie
Remonty mieszkań należy przeprowa-

dzać systematycznie. Z punktu widze-
nia ekonomicznego uzasadnione jest wy-
konywanie prac remontowych na możli-
wie najwyższym poziomie, zgodnie
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Fot. 2. Wnętrze kabiny łazienkowej po wy-
konanym demontażu elementów wyposa-
żenia, hydroizolacji i warstw wykończenio-
wych. Widoczne charakterystyczne skosy
we wszystkich narożach
Photo 2. Interior of bathroom sanitary cabin
after disassembly of fittings elements, water-
proofing and finishing layers. Visible charac-
teristic slants in all corners
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z zasadami sztuki budowlanej. W tym
celu niezbędne jest prawidłowe stoso-
wanie optymalnie dobranych materiałów
oraz zapewnienie rzetelnego nadzoru.

Występowanie zjawisk niepokoją-
cych, np. w postaci zarysowań, pęknięć
czy ubytków elementów konstrukcyj-
nych każdorazowo powinno być skon-
sultowane z przedstawicielami nadzoru
technicznego. Istotna wydaje się więc
zmiana relacji pomiędzy administrato-
rem budynku a mieszkańcami. Bardzo
ważny jest przepływ informacji o stanie
obiektu (niezależnie od okresowych
przeglądów technicznych) oraz udziela-
nie mieszkańcom doradztwa techniczne-
go przy rewitalizacji lokali. Komplek-
sowe remonty mogą przyczynić się do
znacznej poprawy funkcjonalności i wy-
gody użytkowania. Prawidłowo wyko-
nane roboty pozwalają utrzymać miesz-
kanie w należytym stanie technicznym
i estetycznym, co stanowi zasadniczy
wkład w utrzymanie całego obiektu.
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2 – 4 czerwca br. odbędzie się
w Bydgoszczy XXVIII Konferencja
Naukowo-Techniczna – GEODEZJA,
BUDOWNICTWO I GEOINFOR-
MACJA W ZRÓWNOWAŻONYM
ROZWOJU, zorganizowana przez
Uniwersytet Technologiczno-Przyrod-
niczy w Bydgoszczy, pod patronatem
medialnym m.in. miesięcznika „Ma-
teriały Budowlane”.

Konferencja stanowi kontynuację cy-
klicznych spotkań naukowców i prakty-
ków oraz osób uczących geodezji na
uczelniach technicznych. Jest ukierunko-
wana na wymianę doświadczeń nauko-
wych, dydaktycznych i praktycznych
oraz integrację środowiska naukowego
działającego na styku geodezji, kartogra-
fii, systemów informacji przestrzennej,

budownictwa, inżynierii środowiska, ar-
chitektury i planowania przestrzennego.

Podczas obrad omówione zostaną: sys-
temy informacji przestrzennej (projektowa-
nie, wdrażanie i zastosowanie) na potrzeby
zrównoważonego rozwoju; prawne i prak-
tyczne aspekty procesu inwestycyjnego;
technologia BIM; monitoring oraz systemy
kontrolne i pomiarowe w zagadnieniach
inżynierskich (m.in.: techniki satelitarne,
laserowe i fotogrametryczne; analiza i in-
terpretacja wyników pomiarów; zastoso-
wanie metod informatycznych; prowadze-
nie państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego); zagadnienia zrówno-
ważonego rozwoju w działalności inży-
nierskiej; budownictwo komunikacyjne
i kubaturowe; sieci i instalacje.
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